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SPOLKNAPPAR

Stort urval av spolknappar för toaletten.

FORM FÖR KOMFORT
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Lika klart som glas
Tidlös elegans för badrum med 

fokus på design: glaset tillför 
toaletten en ny estetik.

Rostfritt stål
Vackert formspråk med unik charm: det 
rostfria stålet pryder väggen och förhöjer 
intrycket.

Plast 
Den neutrala produkten som passar i alla 
badrum: plast är ett lika beprövat material i 
badrumsdesign som det är framtidssäkert.

SETT UTIFRÅN.
Klassiskt puristisk, elegant minimalistisk eller 
 individuellt accentuerad: materialet gör skillnaden – 
även för känslan. Hos oss hittar du rätt material för 
din stil. Och för dina sinnen.

Spolknappar

Allt enligt dina önskemål:  
möjlighet till aktivering ovanifrån
Olika badrum, olika krav: med TECE 
 spolknappar kan spolningen aktiveras              
såväl framifrån som uppifrån.

Smarta detaljer
Du kan som tillval få en praktisk insats för rengöringstabletter 
– för osynlig och hygienisk rengöring av wc-porslinet.

  SPOLKNAPPAR

Valet av den optimala spol-
knappen är bara några klick 
bort: med spolknappskonfig-
uratorn på www.tece.se!

Platt, plattare, monterad plan med väggen
Väggmonterad eller till och med monterad plan med vägg – 
de extra platta och kompakta spolknapparna integreras 
elegant i väggen.
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HELT ENKELT TILLTALANDE.  
DAG OCH NATT.
Hur kan funktionell design se ut? Som TECElux Mini 
till exempel, där estetik och funktion skapar en 
 perfekt helhet och imponerar med sin funktionalitet     
- även på natten. 

Helt beröringsfri
Det räcker att du för handen framför 
sensorn för att TECElux Mini ska aktivera 
spolningen - helt utan beröring. 
 Spolningen bekräftas därefter genom att 
motsvarande knapp tänds kort. Du kan  
även aktivera spolningen genom att röra 
lätt vid knappfältet.

TECElux Mini

Mer än bara vacker

TECElux Mini, den elektroniska spolknappen i äkta glas 
fascinerar på flera nivåer samtidigt. Med sin höga kvalitet och 
renodlade tunna design med yta av glas. Med sin rörelsesen-
sor som aktiverar knappens belysning och som vägleder dig 
på natten. Och med sin programmerbarhet – för funktioner 
som hygien- eller säkerhetsspolning.

TECElux Mini   I   SPOLKNAPPAR
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REN GLÄDJE.
En yta som känns högkvalitativ och ren – och som 
också är det: TECElux Mini uppfyller de högsta 
 hygienkraven kombinerat med elegant design.

TECElux Mini

Helt enkelt fräschare

Glasplattan är tillverkad av säkerhetsglas som bara sticker ut 
lite från väggen och kräver lite underhåll. Plattan kan även 
integreras i väggen – en annan hygienfördel utöver den 
beröringsfria aktiveringen. 

TECElux Mini installationsram - för montering plan med väggen*

Färg RSK nr

Vit 7926106

Svart 7926107

Blank krom 7926109

Guldpläterad 7926108

Metall 8000068

TECElux Mini – Fakta

TECElux Mini är en elektronisk spolknapp i glas för TECE inbyggnadsfixturer. Med frontaktivering och     
en aktiveringshöjd på cirka 1 m. Den integrerade sensorn känner av om någon närmar sig toaletten och 
 sensorytans konturer lyses upp genom den släta och fogfria glasfronten. Spolningen aktiveras utan 
 beröring eller genom att man trycker lätt på knappområdet. 

Spolknappen i plant säkerhetsglas 
 sitter mycket nära väggen. 

TECElux Mini kan även monteras plan 
med vägg med en särskild installations-
ram.*

Programmerbara funktioner

•  Sensorns avkänningsområde
•  Hygienisk spolning
•  Aktiveringstid
•  Säkerhetsspolning
•  Inställning av ljusstyrkan på displayen

Vitt glas, vita knappar,
RSK nr: 7722444

Svart glas, svarta knappar
RSK nr: 7722445

Information och produktsortiment

Kom ihåg: TECElux Mini 
transformator med anslut-
ningskabel och fjärrkontroll 
beställs separat.

TECElux Mini   I   SPOLKNAPPAR

TECElux Mini tillbehör

Artikel RSK nr

TECElux Mini transformator 7722446

TECElux Mini fjärrkontroll 7722447

*Passar ej TECE inbyggnadsfixtur med SafetyBag 

010 011



TECEsquare

Inga fingeravtryck
TECEsquare-versionen i rostfritt stål 
är utrustad med en beläggning som 
motverkar fingeravtryck.

Behaglig att röra vid

Du känner verkligen den höga kvaliteten i knappmekaniken när du rör vid 
knapparna på TECEsquare. Tre fina fogar i den tydligt strukturerade ytan 
kännetecknar båda spolknapparna – en bred knapp för full spolning och en 
mindre för spolning med mindre vattenmängd.

TECEsquare   I   SPOLKNAPPAR

FULL AV KARAKTÄR.
Tydliga linjer, geometrisk design, extra platt konstruktion: 
det ambitiösa TECEsquare-konceptet utnyttjar estetiken 
hos rostfritt stål, glas och krom fullt ut.
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SÖMLÖSA YTOR.
TECEsquare

Tidlös mångfald

TECEsquare spolknapp med glasyta har ett så lätt och elegant utseende att det 
ser ut som att den svävar på väggen. Den kan även monteras plan med väggen för 
en ännu modernare estetik – det ger en sömlös övergång mellan väggen och 
spolknappen.

Vitt glas, knappar i borstat rostfritt stål 
RSK nr: 7926084

Vitt glas, knappar i blank krom
RSK nr: 7926085

Mintgrönt glas, vita knappar
RSK nr: 7926086

Mintgrönt glas, knappar i borstat rostfritt 
stål, RSK nr: 7926087

Vitt glas, vita knappar
RSK nr: 7926083

Svart glas, knappar i borstat rostfritt stål
RSK nr: 7926089

Svart glas, knappar i blank krom
RSK nr: 7926090

Svart glas, guldknappar
RSK nr: 7926091

Svart glas, svarta knappar
RSK nr: 7926092

Mintgrönt glas, knappar i blank krom
RSK nr: 7926088

TECEsquare   I   SPOLKNAPPAR

TECEsquare - glas

Information och produktsortiment
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TECEsquare - fakta

TECEsquare spolknapp passar alla TECE inbyggnads fixturer 
med aktivering framifrån eller ovanifrån. TECEsquare i metall 
går även att beställa i valfri metallfärg samt i alla RAL- och 
NSC- färger.

Med ett byggdjup på endast 3 mm är TECEsquare i metall extra 
platt när den monteras på väggen.

Blank krom
RSK nr: 7926407 

Vit blank
RSK nr: 7926408

Svart matt
RSK nr: 7722449

Borstat rostfritt stål
RSK nr: 7926406

3220
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Information och produktsortiment

Borstad svart krom* 
RSK nr: 8000091

Borstad mässing*
RSK nr: 8000083

Borstad nickel*
RSK nr: 8000089

Polerad svart krom* 
RSK nr: 8000090

Polerad mässing*
RSK nr: 8000078

Polerad nickel*
RSK nr: 8000088

Borstat rödguld*
RSK nr: 8000087

Borstad brons*
RSK nr: 8000085

Polerat rödguld*
RSK nr: 8000086

Polerad brons*
RSK nr: 8000084

TECEsquare   I   SPOLKNAPPAR

Spolknapp TECEsquare 
metall kan även special-
tillverkas i valfri metallfärg. 
(se sid. 36-37).

*Beställningsvara, 5-6 veckors leveranstid

TECEsquare glas installationsram - för montering plan med väggen*

Färg RSK nr

Vit 7926106

Svart 7926107

Blank krom 7926109

Guldpläterad 7926108

Metall 8000068

TECEsquare - metall

11

Metall Glas
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TECEsquare i glas kan 
även monteras helt 
plant med väggen med 
hjälp av en  speciell 
 installationssram.*

Polerat guld*
RSK nr: 8000069

Borstat guld*
RSK nr: 8000077

*Passar ej TECE inbyggnadsfixtur med SafetyBag 
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MAXIMALT MINIMAL.
Design som har skalats ner till det allra viktigaste, med 
möjlighet att fritt välja färg på designen: TECEloop 
 sätter inga gränser för din fantasi och ger dig oanad 
kreativ frihet.

TECEloop

Dags att bekänna färg!

Kombinationen av olika material och färger på knappar och fronter gör att du kan 
välja mellan mer än hundra olika utföranden. Vissa glasytor är färgkoordinerade 
med produkter från stora tillverkare av badrumsmöbler och sanitetsporslin.

TECEloop   I   SPOLKNAPPAR
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Alla glasvarianter erbjuder det unika 
alternativet med montering plan med 
väggen tack vare den speciella 
 installationsramen.*

Det modulära TECEloop-systemet

FronterKnapparDet modulära TECEloop-systemet kan användas för att individuellt kombinera 
fronter och spolknappar. Glasfronter i tolv färger och en skifferplatta och knappar i 
åtta olika färger skapar en mängd kombinationer.  TECEloop spolknappar lämpar 
sig för aktivering framifrån eller ovanifrån och passar alla TECE inbyggnadsfixturer. 

Knappar i matt krom
RSK nr: 7926038

Knappar Front

Knappar i blank krom 
RSK nr: 7926039

Vita knappar 
RSK nr: 7926036
Vita antibakteriella knappar 
RSK nr: 7926037

Guldknappar 
RSK nr: 7926042

Knappar i borstat rostfritt stål 
RSK nr: 7926044

Pergamon-knappar 
RSK nr: 7926045

Svarta knappar 
RSK nr: 7926040

*Passar ej TECE inbyggnadsfixtur med SafetyBag 

Front i vitt glas 
RSK nr: 7926047

Front i orange glas 
RSK nr: 7926049

Front i svart glas 
RSK nr: 7926050

Front i mintgrönt glas 
RSK nr: 7926046

Front i silvergrått glas 
RSK nr: 7926054

Front i blågrått glas 
RSK nr: 7926055

Front skifferplatta 
RSK nr: 7926053

Spegelfront 
RSK nr: 7926060

Front i asisgrönt glas 
RSK nr: 7926048

Front i gräsgrönt glas 
RSK nr: 7926061

Front i kaffebrunt glas 
RSK nr: 7926056

Front i rubrinrött glas 
RSK nr: 7926057

Front i elfenbensvitt glas 
RSK nr: 7926059

Information och produktsortiment TECEloop   I   SPOLKNAPPAR

Spolknapp TECEloop 
kan även specialtillverkas  
i alla RAL- och NCS-färger 
(se sid. 36-37).

TECEloop installationsram - för montering plan med väggen*

Färg RSK nr

Vit 7926106

Svart 7926107

Blank krom 7926109

Guldpläterad 7926108

Metall 8000068
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Vitt glas, knappar i matt krom,
RSK nr: 7926024

Svart glas, knappar i matt krom, 
RSK nr: 7926031

Vitt glas, knappar i blank krom, 
RSK nr: 7926026

Svart glas, knappar i blank krom,
RSK nr: 7926032

Vitt glas, vita knappar,
RSK nr: 7926023

Svart glas, vita knappar,
RSK nr: 7926030

Mintgrönt glas, vita knappar,
RSK nr: 7926027

Svart glas, svarta knappar, 
RSK nr: 7926034

Mintgrönt glas, knappar i blank krom,
RSK nr: 7926029

Mintgrönt glas, knappar i matt krom,
RSK nr: 7926028

Svart glas, guldknappar, 
RSK nr: 7926035

En separat installationsram finns tillgänglig 
för montering plan med väggen.*

STICKER UT?  
BARA DESIGNEN!

TECEloop TECEloop glas

Information och produktsortiment TECEloop   I   SPOLKNAPPAR

Vill du byta till en annan färg 
eller stil? TECE spol knappar 
kan enkelt bytas ut när som 
helst. 

TECEloop är inte bara snygg. I glasutförande kan den även 
installeras plan med väggen med hjälp av den särskilda 
installationsramen.

*Passar ej TECE inbyggnadsfixtur med SafetyBag 
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Vit, knappar i blank krom
RSK nr: 7926019

Vit, antibakteriell
RSK nr: 7926018

Vit
RSK nr: 7926017

Pergamon
RSK nr: 7926020

Blank krom
RSK nr: 7926022

Matt krom
RSK nr: 7926021

VACKERT HYGIENISK.
Det finns inget som säger att högsta tänkbara krav och 
ett elegant formspråk inte går att förena – speciellt inte 
om innovativa idéer kan omsättas direkt i materialet. 
Som med TECEloop i plastutförande.

TECEloop

TECEloop spolknapp i plast sticker också ut med sin hög-
kvalitativa knappmekanik och tydliga design. Knapparna i vitt 
finns även med antibakteriella egenskaper. Silverpartiklarna i 
materialet minskar spridningen av bakterier.

TECEloop design i plast

TECEloop spolknapp i plast är extra platt och finns även i en 
 antibakteriell version. 

Information och produktsortiment

Den antibakteriella versionen 
 rekommenderas särskilt för användning 
på sjukhus och andra anläggningar där 
hygien är särskilt viktigt.

TECEloop   I   SPOLKNAPPAR
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HELT ENKELT BRA.
Tydliga former, platt struktur – med TECEnow 
bevisar vi att bra design inte måste handla om 
material.

TECEnow

Med hörn och kanter.

Den extra platta spolknappen i plast kännetecknas av väl tilltagna knappar. 
Väggmonterad eller monterad plan med väggen pryder den badrummet 
med sin förfinade estetik – utan att för den skull ta över.

TECEnow   I   SPOLKNAPPAR
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TECEnow installationsram - för montering plan med väggen*

Färg RSK nr

Vit 7926106

Svart 7926107

Blank krom 7926109

Guldpläterad 7926108

Metall  8000068

TECEnow är en spolknapp i plast för aktivering 
framifrån eller uppifrån.

För montering av TECEnow plan med väggen krävs även 
en installationsram och en distansram. Båda kan beställas 
separat.*

TECEnow – Fakta

Vit, RSK nr: 7926397

Svart, RSK nr: 7926400

Blank krom, RSK nr: 7926398

Matt krom, RSK nr: 7926399

Information och produktsortiment TECEnow   I   SPOLKNAPPAR

TECEnow är designad för ett minsta 
väggdjup på 23 mm (totaldjup för vägg 
+ kakel). En distansram kan monteras 
för en plattare konstruktion.

TECEnow distansram

Färg RSK nr

Vit 7926401

Svart 7926404

Blank krom 7926402

Matt krom 7926403

*Passar ej TECE inbyggnadsfixtur med SafetyBag 
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Med en eller två knappar, kompakta mått och elegant design passar TECEplanus in 
överallt. Och den är mycket tålig: det rostfria stålet gör att spolknappen är konstruerad 
för att hålla extra länge och den lämpar sig därför för krävande miljöer. Det gör den till 
det perfekta valet för såväl offentliga toaletter som restauranger och hotell. 

Automatiskt ren

Kombinationen av manuell och automatisk aktivering ger total spolsäkerhet varje gång. I version med 
infraröd sensor möjliggör TECEplanus hygienisk, beröringsfri aktivering av toalettens spolfunktion: den 
intelligenta elektroniken känner av om användaren sitter eller står upp och aktiverar automatiskt 
spolningen. Naturligtvis är manuell aktivering också möjlig om så önskas. 

ROBUSTA FUNKTIONER.
TECEplanus

TECEplanus   I   SPOLKNAPPAR
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TECEplanus spolknapp med IR-sensor

I version med infraröd sensor lämpar sig TECEplanus för beröringsfri 
 eller manuell aktivering framifrån och en aktiveringshöjd på cirka 1 m.

TECEplanus IR-sensor

Version IR-sensor 6 V-batteri IR-sensor 230 V /
12 V spänning

Färg RSK nr RSK nr

Vit blank 7926129 7926132

Borstat rostfritt stål 7926127 7926130

Blank krom 7926128 7926131

Transformatorn till TECEplanus med 
nätdrift  installeras i en traditionell 
 väggdosa. Transformator, elkabel och 
fjärrkontroll beställs separat.

Borstat rostfritt stål Blank kromVit blank

De elektroniska TECEplanus spolknapparna 
kan fås med batteridrift eller nätdrift. 
För nätdrift måste en transformator anslutas 
till elnätet.

TECEplanus   I   SPOLKNAPPAR

15

TECEplanus – Fakta

TECEplanus är en spolknapp för aktivering framifrån eller ovanifrån. 
Gummipackningar på båda sidor förhindrar skallrande ljud vid aktivering. 
TECEplanus passar alla modeller av TECE inbyggnadsfixturer. 

TECEplanus finns i utförande med 
dubbelspolning. Skruvarna är dolda, 
vilket ger ett effektivt skydd mot 
såväl stöld som vandalism. 

Vit blank, RSK nr: 7926116 Borstat rostfritt stål, 
RSK nr: 7926117

Vit matt, RSK nr: 7926115

Blank krom, RSK nr: 7926118

Patinerad mässing, RSK nr: 7722441 Ärgad koppar, RSK nr: 7722440

214
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15 Även TECEplanus i modell 
 enkelspolning kan monteras 
med dolda skruvar.

Vit blank, RSK nr: 7926120 Borstat rostfritt stål, 
RSK nr: 7926121

Vit matt, RSK nr: 7926119

Blank krom, RSK nr: 7926122

14
4

214

Information och produktsortiment

TECEplanus tillbehör

Artikel RSK nr

Transformator 230 / 12 V 7926145

Elkabel 12 V 7926146

Fjärrkontroll 7722553
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Unikt lysande

Specialtillverkade TECE spolknappar – färgkoordinerade 
för badrumsmöbler, blandare, tillbehör, kakel eller 
väggfärger. I alla färger som är tillgängliga för sanitets-
porslin samt alla RAL- och NSC- färger. 

1 TECEsquare metall i ”Polerat 
rött guld”, färgkoordinerad med 
blandare och tillbehör.

2 Oändliga möjligheter: här ser du 
TECEloop i trendiga väggfärger.

3 Ännu mer individuell: med egen 
logotyp.

Med personlig touch

Badrumsmöbler, blandare och accessoarer: med detaljerna skapar du det unika och 
personliga badrummet. Därför kan du nu beställa specialtillverkade spolknappar, med 
metallytor eller i dina favoritfärger, så att de matchar badrums inredningen eller badrums-
möblerna. Du kan dessutom göra dem ännu mer personliga med en egen inskription – 
applicerat med precision av vår tillverkningsservice.
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TECElux

WC-modulen.

ALLT FINNS PÅ INSIDAN 
ISTÄLLET FÖR PÅ UTSIDAN
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TECElux   I   WC-MODUL

TECElux finns med två olika typer av 
aktivering: elektronisk spolning via en 
sensor som är sömlöst integrerad i 
glasplattan eller mekanisk spolning 
med en knapptryckning.

TIDLÖS SKÖNHET OCH 
OSYNLIG KOMFORT.
Design på väggen, avancerad teknik 
bakom: TECElux wc-modul kombinerar 
innovativa, komforthöjande funktioner 
och döljer dem diskret bakom en elegant 
glasfront. Och gör det så intelligent att 
TECElux redan har tilldelats flera priser.

TECElux WC-modul

1  Sitsar med justerbar höjd: sitthöjden kan även justeras i 
efterhand med några enkla grepp – med upp till 8 cm.

2  Övre glaspanel med två alternativ: manuell sponing med 
knappar eller elektronisk spolning med  beröringsfria 
sensorfält.

3  Insats för rengöringstabletter till cisternen.

4  Keramiskt luktfilter – kan även eftermonteras.
5  TECElux inbyggnadscistern med beprövad spolteknik.
6  Nedre glaspanel för anslutning av standard wc-porslin – 

inklusive wc-porslin utan spol kant och duschtoaletter.
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TECElux

ÖPPEN FÖR FRAMTIDEN.
TECElux erbjuder dig olika möjligheter till en unik 
wc-modul. Kan eftermonteras när som helst – precis 
som du vill ha den.

Hitta i mörkret: nattbelysning

Silhuetterna av knapparna med sitt diskreta men varma ljus hjälper dig att hitta på 
natten. Knappsilhuetterna aktiveras med en rörelsesensor.

TECElux i kombination med runt 
wc-porslin.

TECElux i kombination med kvadratiskt 
wc-porslin.

Glasfronten döljer den stora 
inspektionsöppningen som 
ger snabb tillgång till 
 tekniken när som helst 
– till exempel till insatsen för 
 rengöringstabletter.

TECElux   I   WC-MODUL

Alltid rätt sitthöjd:  
Med TECElux är det möjligt att 
anpassa sitthöjden i efterhand 
med upp till 8 cm – steglöst och 
utan att wc-porslinet behöver tas 
bort. Glasfronten följer helt 
enkelt med.

Dålig lukt har inte en chans: det nya ceramic-Air luftrenings-
systemet med keramiskt luktfilter suger upp lukter där de 
uppstår – och släpper tillbaka den rena luften i rummet igen 
utan värmeförlust.

TECElux i kombination med dusch-
toalett – alla kablar och vatten-
ledningar dras osynligt!
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Det modulära TECElux-systemet

TECElux-systemet består av tre komponenter: en TECElux inbyggnadsfixtur 
som täcks av en övre och undre glasskiva.

Enkel att kombinera

Välj mellan svart och vitt glas, manuell och beröringsfri aktivering, olika funktioner, 
keramik och badrumsmiljöer – för att hitta den perfekta modellen till ditt badrum. 
TECElux inbyggnadsfixtur finns i tre versioner: TECElux 100, 200 och 400.  
TECElux 100 har  möjligheten till  beröringsfri spolning. TECElux 200 har ytterligare 
en funktion som gör det  möjligt att justera sitthöjden på wc-porslinet. Med  TECElux 
400  ingår alla  funktioner,  inklusive  luktutsugning. 

En TECElux wc-modul består alltid av: 

A En övre glasplatta med spolknappar
B  En nedre glasplatta för montering av wc-porslin 

samt anslutningar för vatten och el
C TECElux inbyggnadscistern

Välj mellan manuell eller beröringsfri aktivering.

TECElux komplett paket

Totalt tre TECElux inbyggnadsfixturer finns tillgängliga med 
dubbelspolning och erbjuder olika funktioner beroende på 
version, t.ex. höjdjustering och ett keramiskt luktfilter.

Information och produktsortiment TECElux   I   WC-MODUL

Standard-wc vit,
RSK nr: 7926181

Duschtoalett vit,
RSK nr: 7926182

Duschtoalett påbygg. vit, 
RSK nr: 7926183

Standard-wc svart,
RSK nr: 7926298

Duschtoalett svart,
RSK nr: 7926299

Duschtoalett påbygg. svart,
RSK nr: 7926300

TECElux 100,
RSK nr: 7926175

TECElux 200, 
RSK nr: 7926176

TECElux 400, 
RSK nr: 7926177

”sen-Touch” vit,
RSK nr: 7926180

Vita knappar,
RSK nr: 7926178

Knappar i blank krom,
RSK nr: 7926179

TECElux wc-modul
vit 

TECElux wc-modul
svart

”sen-Touch” svart,
RSK nr: 7926297

Svarta knappar,
RSK nr: 7926295

Knappar i blank krom, 
RSK nr: 7926296

Den nedre glasplattan har dolda anslutningar för standard 
wc-porslin – inklusive  wc-porslin utan spolkant och  
duschtoaletter.

Tips för framtiden: om en elanslutning dras 
fram till TECElux kan även funktioner som 
sen-Touch och ceramic-Air eller till och med 
en dusch toalett eftermonteras.
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INBYGGNADSFIXTUR

Flexibla lösningar för vägghängda toaletter.

SÄKER TEKNIK BAKOM VÄGGEN
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TECEprofil, höjd 1120 mm, frontaktivering 
RSK nr: 7926156
RSK nr: 7926157 (med SafetyBag)

TECEprofil, höjd 820 mm, front- eller toppaktivering
RSK nr: 7926158
RSK nr: 7926159 (med SafetyBag)
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INTELLIGENT OCH MÅNGSIDIG.
Speciella planlösningar, speciella användare, speciell teknik:   
För speciella krav hittar vi alltid smarta lösningar. När det gäller 
trähus är skydd mot fukt en särskilt viktig fråga.  Därför har TECE 
utvecklat en speciell inbyggnadsfixtur där cisternen är  säkrad i 
en vattentät påse - TECE SafetyBag.

TECEprofil/TECEcompact Godkänt tätskikt

TECE inbyggnadsfixturer finns både med och utan TECE SafetyBag - en vattentät 
påse som kapslar in cistern och spolrör för en helt vattensäker  installation. Fixturerna 
är anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 och kan monteras utan 
bakomliggande tätskikt med godkänd tätskiktsleverantör. Se www.tece.se för aktuell 
lista över godkända tätskiktsystem. 

Information och produktsortiment

TECEprofil SafetyBag är ett 
patenterat tätskikt som har 
 utformats speciellt för att 
 underlätta montering i väggen. 

TECEprofil/TECEcompact   I   INBYGGNADSFIXTUR

Hygien på det enkla sättet.

Insatsen för rengöringstabletter kan installeras i cisternen när som 
helst. Tabletterna läggs bara i insatsen som är dold bakom spol-
knappen. Detta håller wc-porslinet rent och fräscht.

Produktegenskaper
• Passar alla manuella spol knappar från 

TECE
• Finns i två installationshöjder: 820 och 

1120 mm
• Statiskt självbärande och klarar en vikt 

på 400 kg
• Vattenbesparande dubbelspolnings-

cistern

 Beprövad och genomtänkt

TECE inbyggnadsfixtur är genomtänkt in i minsta detalj och 
konstruerad för snabb och enkel montering. Cisternen, 
 beprövad mer än en miljon gånger, kan ställas in som  enkel- 
eller dubbel spolning. Fixturen är statiskt själv bärande och 
klarar en vikt på 400 kg. 
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För mer information, besök:
www.tece.se

TECE Sverige AB
t +46 10 200 81 40
info@tece.se
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